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Stop Watching. Start Seeing / Przestań oglądać. Zobacz
- nowa identyfikacja i hasło 8. Festiwalu Filmowego Spektrum,
a w programie zwycięzcy największych festiwali filmowych!

Identyf ikacja wizualna / Bękarty – studio graf iczne
Fot. Łukasz Wierzbicki

To już 8 lat festiwalu filmowego Spektrum. W dniach 22-29 października do Świdnicy po raz kolejny zawita
najlepsze kino z kraju i zagranicy, hity najważniejszych festiwali filmowych, goście, twórcy filmowi, a sala
Świdnickiego Ośrodka Kultury zapełni się po brzegi widzami. Ale każdy rok to inne wyzwania i nowe
emocje, które towarzyszą nam w kinie, stąd zgodnie z tradycją przedstawiamy nowe hasło i identyfikację
wizualną, które przewodzić będą 8. edycji Spektrum.
Stop Watching. Start Seeing / Przestań oglądać. Zobacz.
Spektrum od początku swojego istnienia to przede wszystkim przestrzeń do spotykania się ludzi, którzy
kochają i celebrują kino. Pretekst do kolektywnego odczuwania i dzielenia się emocjami; zapalnik, który
powoduje, że widzowie co roku szczelnie zapełniają sale kinowe, stają się filmową społecznością, płaczą i
śmieją się razem, nie zgadzają się razem, dyskutują… są razem.
Nic nie zastąpi ciemnej sali kinowej i obecności kilkudziesięciu innych osób, które w tym samym momencie
wybuchają śmiechem, ronią łzę, albo zasłaniają oczy. Energia, która się wtedy wytwarza to właśnie magia
kina. Nie ma takiej platformy streamingowej, ekranu telefonu czy telewizora, które zastąpią nam spotkania
i odczuwanie kultury z innym człowiekiem. Dlatego właśnie w tym roku, hasłem przewodnim Spektrum jest
Stop Watching. Start Seeing / Przestań oglądać. Zobacz. Wyjdź z domu i zobacz świat. Podziel się sobą
z innymi w sali kinowej. Historia może zacząć się tuż za progiem drzwi do twojego mieszkania – opowiedz,
obejrzyj ją razem z nami na Spektrum.
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Ale hasło Stop Watching. Start Seeing ma jeszcze jedno znaczenie, jedną prośbę. Przestańmy być bierni,
wobec tego co dzieje się na świecie. Nie oglądajmy relacji z wojen jak kolejnych odcinków ekscytującego
serialu, a spójrzmy ofiarom tej wojny w oczy i stańmy w ich obronie. Nie traktujmy kryzysu klimatycznego,
jak tematu, który nas bezpośrednio nie dotyczy, jak kolejny film katastroficzny na lekki piątkowy wieczór ze
znajomymi, a zobaczmy nadciągające konsekwencje dla całej planety.
Bądźmy razem w sali kinowej, zobaczmy świat razem, odczuwajmy i działajmy razem. Stop Watching.
Start Seeing.
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Pierwsze ogłoszenia programowe: zwycięzcy największych festiwali filmowych w Świdnicy
W tegorocznym programie festiwalu nie zabraknie znanego już dobrze widzom Konkursu Spektrum,
Konkursu Closer, selekcji konkursowej krótkich metraży Okiem Młodych, czy sekcji Oko na dokument. Już
teraz odkrywamy pierwsze tytuły. W październiku zobaczymy w Świdnicy m.in. takie filmy, jak „Silent
Twins” – anglojęzyczny debiut Agnieszki Smoczyńskiej, który prosto ze światowej premiery w Cannes
szturmem zdobył i wygrał Polski Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni; „Blisko” – laureat nagrody Jury w
Cannes i drugi pełny metraż Lukasa Dhonta, reżysera nagrodzonego Nagrodą Publiczności 5. edycji
Spektrum w 2019 roku za film „Girl”; „W trójkącie” – kolejny nagrodzony Złotą Palmą w Cannes obraz
Rubena Östlunda, „Lombard” Łukasza Kowalskiego, dokument który podbił serca widzów i krytyków
tegorocznego Millenium Docs Against Gravity zdobywając aż pięć nagród, czy „Pisklaki” Lidii Dudy
wyróżnione na włoskim festiwalu w Locarno.
Więcej informacji o programie, starcie sprzedaży karnetów i pojedynczych biletów wkrótce!
—
8. edycja Festiwalu Filmowego Spektrum odbędzie się w dniach 22-29 października 2022 roku, a
Świdnica ponownie ugości najciekawsze święto kina artystycznego na Dolnym Śląsku.
Festiwal Filmowy Spektrum jest organizowany przez Świdnicki Ośrodek Kultury i Wrocławską Fundację
Filmową oraz finansowany ze środków Miasta i Gminy Świdnica i Budżetu Samorządu Województwa
Dolnośląskiego.
Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów dotyczących festiwalu za pośrednictwem strony oraz
oficjalnych mediów społecznościowych: www.spektrumfestival.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/SPEKTRUMfestiwalI,
Instagram: https://www.instagram.com/spektrumfestiwal/
Kontakt dla mediów:
Karolina Sienkiewicz | Public Relations
sienkiewicz@wrocff.com.pl
Tel: +48 600 271 634
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